Referat DVWF repræsentantskabsmøde søndag
den 12. marts 2017, Kerteminde Vandski Klub
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Sten Sørensen valgt til dirigent
2. Fastsættelse af de mødendes stemmetal.
Dette gøres, hvis det bliver nødvendigt
3. Beretning om Forbundets virksomhed.
Frank fremlægger forbundets virksomhed for 2016.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Morten Fremlægger regnskabet.
Der spørges ind til forbruget til indenlandske officials. Tallet er relativt lavt. Der er
simpelthen ikke kommet flere afregninger ind.
Der spørges ind til gælden. Den er som den fremgår.
Der spørges ind til om der kan købes ydelser af KUF budgettet hos klubberne. F.eks. i
forbindelse med den administration der er forbundet med DM.
Der foreslås en revisorsponsor, men det bliver trods alt svært at få et regnskab til
under 7.500 kr.
I forhold til Bårse er der ikke flere gældsposter. Heller ikke flere rettigheder.
Årsregnskabet godkendes.
5. Valg af formand og den øvrige bestyrelse. (Se næste side)
Esben Jørgensen vælges ind som menigt medlem
Thomas Bruhn vælges ind som menigt medlem
Den konstituerede bestyrelse er som følger:

Status i den nuværende bestyrelsessammensætning:
Frank Tengberg:
Morten Frolund:
Peter Meldgaard Jacobsen:
Charlotte Laursen:
Esben Jørgensen:
Thomas Bruhn Helleberg:
Jakob Wisnewski:

Formand
Næstformand
Bredde
Bredde
Talent/elite
Wakeboard
Suppleant
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6. Valg af 2 revisorer, hvoraf én skal være statsautoriseret/registreret
revisor og én skal vælges blandt Forbundets medlemsklubbers enkelte
medlemmer.
E&Y ønsker genvalg og genvælges
Der vælges ikke en ekstern revisor fra foreningerne
7. Valg af medlemmer til ordens- og amatørudvalget.
Sten Sørensen genvælges som eneste medlem
8. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fastholdes på nuværende niveau
9. Kåring af årets vandski- og wakeboardperson samt priser til årets klub,
årets frivillige person og årets internationale person.
Årets frivillige:
Årets internationale præstation:
Årets klub:
Årets vandski & wakeboardperson:

Esben Jørgensen
Philip Meldgaard Jessen
Aalborg Cable Park
Lars Nørkjær

10. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
11. Eventuelt.
Der tales medlemsfordeling mellem vandski & wakeboard. Vallensbæk vil i år have
fokus på medlemsrekrutteringen og har ladet sig inspirere af Taarbæk Vandskiklub.
De har været ude og stemme dørklokker. VVK kunne godt tænke sig et fælles
markedsføringsmateriale, hvor det enkelte kan tilpasses klubben. Det ville være en
oplagt central opgave. VVK har sit eget, men kunne se det fungere godt centralt.
AAVK har lavet en sponsorfolder, men ser det også værende en central opgave. AAVK
mener også at DVWF kunne arbejde bedre med sponsorer. Søg på næstnederste hylde
og få flere af dem.
Esben mener det vil være vigtigt at få lavet en strategi for sponsorhvervning.
Jesper Schmidt kommer med et forslag til, hvordan sponsorer kan skaffes. Det blev
lavet med en folder i forbindelse til deres sidste DM.
Jesper Schmidt efterspørger en opdatering af DM Special regelsættet. Han vil selv
komme med et udkast til en opdatering og fremsende den.
Hjemmesiden kunne godt peppes lidt op. Få de gode historier ind på hjemmesiden.
Eventuelt opfordre til at repræsentanter ved de forskellige events skriver et indlæg til
hjemmesiden.
Jesper mener at det sænker vores troværdighed at vi ikke er konsistente med vores
udmeldinger i forhold til at støtte DM.
Lars spørger til DM og hvad forsamlingen forventer der vil ske, hvis vi justerer på
startgebyret. Der er forskellige holdninger til prisen på startgebyret.

2

Lars Nørkjær nævner et forslag, hvor det er gratis for de unge løbere at deltage, og
det i stedet er de ældre der betaler startgebyret. Eller at klubberne betaler for de unge
løbere som kvalificerer sig til et DM.
Johan nævner at den høje pris på både og den dertilhørende store afskrivning der skal
falde på baggrund af et DM, ikke hænger sammen med priserne på startgebyret.
Blandt de afholdende klubber er der en generel holdning om, at der genereres et
overskud til den afholdende klub for at skabe et incitament for afholdelsen. Det er
svært at få engageret de frivillige i det store arbejde, hvis blot det skaber et beskedent
overskud på 10.000-12.000 kr.
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